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Nadväzujem na náš telefonický rozhovor zo 17.1., ale tiež na
odkaz, ktorý od Teba priniesol Román Vrba na schôdzu PK do New Yorku 19.1.92,
aby sa PK vyjadrila k debate o Ústave SR. Ke že ma PK poverila, aby som náš
postoj vypracoval ja, posielam rozpracovanie (elaborát) v dlhej forme a Ty (Vy)
z toho vyberte, dopl te, vyškrtnite, ako sa dohodnete.

JEDNOU VETOU TO VYJADRÍM TAKTO: ÚSTAVA SR MUSÍ BY
SUVERÉNNEHO, DEMOKRATICKÉHO ŠTÁTU, NA

ÚSTAVA SLOBODNÉHO,

ELE SO SVOJÍM PREZIDENTOM.

Elaborát.

Slobodný duch doby dáva slovenskému národu nepremeškate nú šancu, aby kone ne
zodvihol svojho ducha a UZNAL SÁM SEBA za plnoprávny, dospelý NÁROD (NATION)
v medzinárodnom zmysle slova. Má neopakovate nú príležitos napravi
zlý osud. Má príležitos

pusti

sa kohosi sukne a zaradi

tisícro ný

sa do rodiny európskych

národov ako zodpovedný, suverénny a dôstojný partner.

aka Bohu a demokratickým silám sveta, dnes niet tlaku nacistického Nemecka,
ktoré ho nútilo kona

rozhodnutia, ktoré boli proti humanisticko-kres anskému

odkazu slovenských dejín. Niet už ani

alšej ve moci nenávisti, komunistického

ZSSR. Všade sa rozpadli staré imperialistické a ideologické štruktúry.

Dnes je na svete 175 suverénnych štátov. Slovensko bude sto sedemdesiaty šiesty
suverénny štát a možno 152. len OSN. Demokratická ústava suverénnej Slovenskej
republiky a celá demokratická Európa bude dostato nou zárukou trvalej
demokracie na Slovensku, ktoré sa musí stá

vzornou krajinou uplat ovania

udských práv pre každého ob ana bez výnimky.

Ak by SNR neodhlasovala ústavu SR ako suverénneho, nezávislého štátu, prehrešila
by sa nielen proti slobodnému duchu našich

asov a historickému odkazu Charty

udských práv, ale prehrešila by sa proti životu budúcich generácií Slovenska.
Ustáva nesuverénneho štátu, bola by kliatba na Slovensko.
Politická komisia SKS dúfa a verí, že Ústava SR bude ústavou slobody. Inak by
sa Slovensku vysmial celý svet.

Sily v erajška v

SFR chcú udrža

staré politické a štátne

duchu 'so Sovietskym zväzom na ve né

Ke

asy' (S

eské štruktúry v

echmi ako kolónia na ve né

asy).

Ameri ania v roku 1776 dospeli k sebauvedomeniu, a ich Deklaráciou

nezávislosti i k sebauznaniu, tento vtedy trojmiliónový "národ" bol o svojom
práve na nezávislos tak presved ený, že sa neváhal pusti do pä rokov trvajúcej
Vojny za nezávislos . Francúzsko, vtedajšia superve moc rozhodujúcou mierou
pomohlo americkým kolóniám dosiahnu

samostatnos . Vytvorilo sa tak trvalé

priate stvo a úzka spolupráca. Ale nikoho ani nenapadlo "ústavne" sa zväzova
s Francúzskom, ani ob anom francúzska dáva
rovnoprávnos

a francúzštine dáva

v Amerických štátoch. Ameri ania boli v

"ústavne"

ní, ale po bruchu sa

z nich pred Francúzskom nikto nešiel plazi .
Ani bývalé africké kolónie "ústavne" sa nezväzovali s ich bývalými koloniálnymi
pánmi. Iba ten africký štát akceptoval re

kolonialistov ako svoj

dorozumievajúci prostriedok, ktorý nemal kodifikovanú re
taká núdza nie je. Pre o by mala ma
ako to navrhujú agenti

vlastnú. U Slovákov

eština rovnoprávne postavenie na Slovensku,

eského imperializmu. Ak sa dostane Slovensko do ES,

alebo iného zväzku národov, potom musia prerába

ústavu a da

rovnoprávne

postavenie aj nem ine, švéd ine, francúzštine, ma ar ine, gré tine a ostatným
re iam ES,

echoslovakisti zrejme chcú robi

zo slovenskej ústavy Kocúrkovo.

Dlhé demokratické tradície organizácií zahrani ných, najmä Amerických Slovákov
nám povedia ve a. Všetky ústavy a

i stanovy zahrani ných Slovákov sú ústavami

suverénnymi. Nikto do nich, žiadna vláda, nikto z vonka, nezasahuje!

Vyberanie daní je jedným zo základných znakov suverenity. V USA dane môžu vybera
štáty, okresy, mestá. Bolo tomu tak aj v mnohých stredovekých mestách. Slovenský
národ, pretože nie je rovnoprávny, toto základné suverénne právo nemá. A agenti
eského imperializmu by aj toto právo chceli Slovensku odmietnu , utvorením
"federálnej" "ústavy".

Národy bývalého Sovietskeho impéria sa nedávno uznali vzájomne ako rovné a
nezávisle. Aký progres! Srbi a

esi stále vedú koloniálnu vojnu (jedni fyzickú,

druhí psychologickú!) proti svojim kolóniám. Aký strašný prejav regresu dnešnej
európskej civilizácie!

Ustáva SR, ktorá zo Slovenska urobí suverénnu a nezávislú krajinu, ktorá bude
úzko spolupracova

so všetkými susedmi a národmi, bude v prospech mieru a

spolupráce v Európe. Tým sa prakticky dokon í vývin slobodného európskeho
kontinentu.

Rozhodne sme za "prezidentskú" alternatívu ústavy SR!
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